
DISCUSSIEPUNTEN 
1. Primair onderwijs aan 3 jarigen en 9 maanden: 

1.1 Geen bekostiging mogelijk; 
1.2 In strijd met de wet. 

2. Sociale eenheid: 
2.1 Beloningsbeleid aan medewerkers Kinderopvang die in het primair onderwijs actief zijn; 
2.2 Secundaire arbeidsvoorwaarden; 
2.3 Gedragslijn voor verdeling kosten opleidingen (denk aan specifiek Kinderopvang, specifiek 

Onderwijs), ook als de opleiding aan iedereen wordt gegeven. 
 
 

 

VRAGEN 
3. Maximale capaciteit aantal leerlingen + kinderopvang i.v.m. opstellen scenario’s 
4. Relatie clustergrootte en personeelsbezetting 
5. Vakantieschool centraal of op Van Kampen 
6. Ontwikkeling aanvullende activiteiten 
7. Onderbouwing voor activiteitenbegeleider, onderwijs of te financieren uit ouderlijke bijdragen.  
 
 

  



365 DAGEN SCHOOL IKC VAN KAMPEN 
 

I. INLEIDING 
1. IKC Van Kampen gaat werken als 1 organisatie opgebouwd uit 3 kernactiviteiten, die vallen onder 

ten minste 2 juridische entiteiten. Het concept 365 dagen school is nieuw voor UN1EK en ook 
landelijk gezien loopt IKC Van Kampen hier in voor. Het doel van dit document is het opstellen van 
een economische evaluatie. Om deze economische evaluatie op te kunnen stellen, is het 
noodzakelijk om enerzijds de kaders aan te geven, waarbinnen deze evaluatie dient plaats te 
vinden. Anderzijds is het noodzakelijk om te komen tot goede stuurinformatie voor de IKC als 
geheel ten behoeve van het management. Vanwege de strikte regelgeving m.b.t. de financiële 
verantwoording in het primair onderwijs ligt hier een spanningsveld. Daarom is het noodzakelijk 
om eerst het kader aan te geven waarbinnen de economische evaluatie moet plaatsvinden, 
alsmede voor de inrichting van de administratieve systemen om tot doelmatige rapportages te 
komen. 

 

II. KERNACTIVITEITEN IKC VAN KAMPEN 
1. De IKC Van Kampen heeft de ambitie 365 dagen per jaar als IKC open te zijn voor kinderen van 0 

tot 13 jaar. De kernactiviteiten zijn: 
2. Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar; 
3. Doorlopende leerlijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar, met daarbinnen: 

3.1 Kinderopvang van 0 tot 4 jaar; 
3.2 Primair onderwijs aan kinderen van 3 jaar en 9 maanden tot 13 jaar; 

3.2.1 Kinderen worden op niveau geplaatst in blokken van 5 weken, waardoor sprake is van 
groepsdoorbroken leren; 

3.3 Aanvullende activiteiten in het kader van cultuur onderwijs en sport met medewerking van 
cultuurinstellingen en sportorganisaties. 

 

III. UITGANGSPUNTEN 
 
Begroting en resultatenrekening 
1. Door het management van de IKC Van Kampen wordt gewerkt met 1 begroting en 1 

resultatenrekening voor de gehele IKC: 
2. Vanwege de externe eisen ten aanzien van financiële verslaglegging dient de opbouw van de 

begroting en de resultatenrekening te  voldoen aan de volgende eisen: 
2.1 De begroting en resultatenrekening van de IKC valt uiteen in drie delen: 

2.1.1 Onderwijs; 
2.1.2 Kinderopvang; 
2.1.3 Aanvullende activiteiten. 

3. De begroting en de resultaten dienen op zich zelf staand structureel gezond te zijn.  
 
Sociale eenheid 
1. Het team van IKC VanKampen valt onder 2 CAO’s, nl. kinderopvang en onderwijs. Afgezien van het 

CAO-technische aspect vormt het team 1 sociale eenheid, hetgeen inhoudt, dat er geen 
onderscheid wordt gemaakt wordt in het personeelsbeleid naar kinderopvang en onderwijs, 
anders dan vastgelegd in de CAO’s, of voortkomend uit wet- en regelgeving. Praktisch gezien 
houdt dit in, dat alle personeelskosten, anders dan werkgeverslasten betreffende de 
salariskosten, op 1 kostenplaats worden geregistreerd en vandaar uit doorbelast op grond van 
vastgestelde sleutels (zie paragraaf ). 

2. Directe inzet personeel ten behoeve van kernactiviteiten: 
2.1 Door vergaande integratie van de kernactiviteiten, zal in toenemende mate over en weer 

personeel worden ingezet. De verrekening zal plaatsvinden op basis van geschreven uren. 



 
3. Inzet personeel ten behoeve van gezamenlijke activiteiten (bv sinterklaas, kerst): 

3.1 Indien sprake is van een onevenredige belasting van het personeel (bv sinterklaasfeest wordt 
uitsluitend voorbereid door kinderopvang), kan de IKC directeur besluiten de uren naar rato 
door te belasten.  

 
IV. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN 

1. Zorgverlening 
1.1 De zorg voor kinderen start bij binnenkomst, ongeacht de leeftijd. Conform bestaande 

protocollen  wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd en vastgelegd. Op grond van 
signaleringslijsten wordt vastgesteld of kinderen extra zorg nodig hebben. De zorg wordt 
vooral gecoördineerd en begeleid vanuit het onderwijs vanwege de specifiek aanwezige 
deskundigheid.  

1.2 Vanuit de literatuur is bekend, dat er een duidelijke correlatie is  tussen de effectieftijd, 
intensiviteit en duur van de zorg en de leeftijd van het kind waarop de zorgverlening wordt 
gestart. Hiervan uitgaande is besloten de kosten van de zorg niet door te belasten vanuit 
onderwijs naar kinderopvang,  vanwege het terugverdieneffect gedurende de periode dat het 
kind primair onderwijs volgt. 

 
2. Aanvullende activiteiten 

2.1 De aanvullende activiteiten staan niet alleen in het teken van ontspanning, maar in zich zelf 
leveren deze activiteiten ook een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Een 
nadere onderbouwing is gewenst op welke wijze deze activiteiten in positieve zin bijdragen 
aan de ontwikkeling van het vereiste curriculum van de leerling(en). Deze onderbouwing is 
relevant om te kunnen vaststellen welke kosten van de aanvullende activiteiten deel 
(kunnen) uitmaken van de onderwijskosten. 

 
3. Wederzijdse beïnvloeding activiteiten 

3.1 De doelstelling is, dat de kernactiviteiten op zichzelf structureel gezond zijn. Het is echter 
goed mogelijk, dat een van de kernactiviteiten het resultaat van de andere kernactiviteiten 
positief beïnvloedt, zonder dat de additionele diensteverlening kostendekkend is. In deze 
gevallen dient overleg gevoerd te worden in welke mate compensatie kan plaatsvinden en op 
welke gronden. 

 
4. Primair onderwijs voor kinderen van 3 jaar en 9 maanden 

4.1 IKC Van Kampen wil onderwijs aanbieden aan kinderen van 3 jaar en 9 maanden, die toe zijn 
aan deze stap. Voor deze kinderen wordt gedurende 3 maanden geen (aanvullende) 
bekostiging ontvangen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met onderstaande 
bepaling in de Wet op het Primair Onderwijs: 

 

5. Wet op het primair onderwijs 
Geldend van 01-08-2017 t/m heden 

Artikel 39. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs 

1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben 
bereikt. 

2. Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of afdeling 
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een 
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten, toelatingstijdstippen 
vaststellen op ten minste eenmaal per maand. 

3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar 



kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn 
geen leerlingen in de zin van de wet. 

4. Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen 
van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het 
schooljaar de school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten 
de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben 
bereikt. 

 
3.2 Op dit punt dient nader onderzoek te worden gedaan naar de consequenties van de 

uitgesproken ambitie van IKC Van Kampen. 
 
 
 

V. ALLOCATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN OVER DE KERNACTIVITEITEN 
 
Uitgangspunt is dat het team van ICK Van Kampen één sociale eenheid vormt, die verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de kernactiviteiten. Om de kosten van de IKC op een goede wijze te kunnen 
verbijzonderen naar de kernactiviteiten worden de volgende gedragsregels gehanteerd: 
1. De loon- en salariskosten van het personeel worden geregistreerd op de kostenplaats van de 

juridische eenheid, waar het betreffende personeelslid in dienst is. 
2. Indien personeel wordt ingezet voor een andere kernactiviteit, dan worden de kosten als volgt 

doorbelast: 
2.2 Structurele inzet voor een langere periode op basis van een vast aantal uren per maand: het 

aandeel in de werkgeverslasten wordt doorbelast; 
2.3 Incidentele inzet van personeel en/of structurele inzet voor een korte periode (max. 2 

maanden): uren * tarief. Het tarief is gebaseerd op het gemiddelde uurtarief van de 
betreffende functie in de juridische eenheid, waartoe de functionaris behoort. 

2.4 Het uurtarief wordt als volgt berekend: 
2.4.1 De gemiddelde werkgeverslasten op full-time basis worden berekend voor deze 

functie; 
2.4.2 Het aantal werkbare uren wordt jaarlijks vastgesteld. Het aantal werkbare uren wordt 

als volgt vastgesteld: Totaal aantal werkbare uren volgens CAO minus ziekteverzuim, 
uren t.b.v. (interne) opleiding,  

2.4.3 De werkgeverslasten worden gedeeld door het aantal werkbare uren. 
3. Samenhang juridische entiteit en administreren van verplichtingen 

3.1 Vanuit boekhoudkundige principes, dienen facturen geregistreerd te worden door de 
juridische entiteit, waaraan de facturen zijn gericht. Zijn de facturen gericht aan de verkeerde 
juridische entiteit, dan dient een creditnota gevraagd te worden en een nieuwe factuur voor 
de juiste entiteit. Op deze wijze wordt geborgd, dat de rechten en verplichtingen juist worden 
geregistreerd. Bij de opdrachtverlening dient derhalve altijd vastgesteld te worden door 
welke juridische entiteit de producten en/of diensten worden afgenomen. Ook als de 
leverancier levert aan alle juridische entiteiten. 

3.2 Onderscheid wordt gemaakt naar de volgende kostenelementen: 
3.2.1 Directe kosten: kosten kunnen 1 op 1 worden toegerekend aan de kernactiviteiten: 
3.2.2 Gezamenlijke kosten niet deelbaar voor de leverancier (vb. reprokosten, ict 

infrastructuur, schoonmaakkosten, enz.):  
3.2.2.1 deze kosten worden gefactureerd naar de hoofdgebruiker en vervolgens 

worden deze kosten doorbelast door de hoofdgebruiker naar de 
medegebruiker(s). 

3.2.3 Kosten verbonden met de sociale eenheid: In principe worden alle kosten van de 
sociale eenheid op de kostenplaats geboekt met het grootste aantal FTE’s. 
Uitzondering hierop zijn kosten die specifiek gemaakt worden voor personeelsleden 



van een juridische eenheid, waarvoor geldt, dat de andere juridische eenheden hiervan 
geen direct of indirect profijt hebben. 

 

VI. METHODEN VAN VERBIJZONDERING KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
1. Werkelijke eenheden * werkelijke tarieven op basis van nacalculatie; 
2. Eenheden * tarief op basis van voorcalculatie;  
3. Arbitraire sleutel: 

3.1 Sleutel op basis van nacalculatie * werkelijke kosten/opbrensten; 
3.2 Sleutel op basis van voorcalculatie * werkelijke kosten/opbrengsten; 
3.3 Sleutel op basis van voorcalculatie * begrote kosten/opbrengsten. 

 
NB Een arbitraire sleutel wordt gehanteerd wanneer het niet mogelijk is de werkelijke kosten 1 op 1 
door te belasten naar de veroorzaker. De arbitraire sleutel wordt zodanig gekozen, dat een zo goed 
mogelijk verband wordt gelegd tussen de veroorzaker van de kosten/opbrengsten en de 
daadwerkelijk toerekening. In een organisatie kunnen meerdere arbitraire sleutels worden 
toegepast. 
 
Bij de keuze van de methode van verbijzondering dient er op te worden gelet, dat de kosten voor het 
opzetten en onderhouden van de allocatiemethode in evenwicht zijn met het risico, dat de gekozen 
methoden leidt tot een structureel onevenredige doorbelasting van kosten/opbrengsten naar één 
van de partijen. Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 
1. Kosten onderhoud van de sleutel; 
2. Stabiliteit van de paramaters in de sleutel; 
3. Voorspelbaarheid van de te verdelen kosten (in het begrotingsjaar en over de jaren heen); 
4. Kosten van het verzamelen van de te verdelen kosten; 
5. Impact van het risico, dat de gekozen systematiek leidt tot een onevenwichtige doorbelasting. 
 
In de bijlage wordt een opsomming geven van de te verdelen kosten en de keuze van de 
verrekeningssystematiek. 
 
 
 

  



ECONOMISCHE ONDERBOUWING 365 DAGEN SCHOOL IKC VAN KAMPEN 
 

I. INLEIDING 
Met het concept 365 dagen school stelt IKC Van Kampen de ontwikkeling van het kind centraal 
gedurende de gehele verblijfsduur in de IKC van 0 tot 13 jaar, waarbij alle aspecten aan de orde 
komen die traditioneel vallen binnen de kaders van het primair onderwijs en de reguliere 
kinderopvang. De groepsgewijze benadering wordt hierbij verlaten, maar nadrukkelijk wordt gelet op 
wat past bij de individuele ontwikkeling van het kind. Daarnaast biedt IKC Van Kampen de ruimte en 
mogelijkheden ook de andere talenten van de kinderen te ontwikkelen, door ook andere activiteiten 
aan te bieden.  
 
1. Het doel van deze economische evaluatie is: 
2. Vast te stellen of het voorgestelde concept op zich zelf staand voor de gehele IKC voldoet aan de 

rentabiliteitseisen van UN1EK (structureel 2% winst);t 
3. Het concept voldoende robuust is om bij meer of minder kinderen daar ten minste even flexibel 

op te kunnen inspelen als in het huidige systeem. 
4. De kernactiviteiten op zich zelf staand economisch rendabel zijn. 
 
 
Omdat het concept nieuw is voor UN1EK en IKC Van Kampen landelijk gezien voorloopt, kan niet 
worden uitgegaan van ervaringscijfers. Om inzicht te krijgen in bovenstaande vragen, wordt 
uitgegaan van verschillende scenario’s. 
 
 

II. UITGANGSPUNTEN ECONOMISCHE EVALUATIE 
 
De doelstelling van de economische evaluatie is: 
1. Toetsen of het model 365 dagen school op grond van de uitgangspunten in de business 

case economisch gezien sluitend is; 
2. Het vaststellen of het concept voldoende robuust is om ook gecontinueerd te worden, 

indien het aantal leerlingen significant afwijkt, dan wel de verdeling over onderbouw en 
onderbouw niet evenredig is. 

3. 365 Dagen school leidt tot een aanvullend productenassortiment, wat de 
aantrekkingskracht van de school ten goede kan komen, afhankelijk van de kwaliteit en 
de omvang van het productassortiment. In de business case worden de effecten buiten 
beschouwing gelaten. Aangezien deze economische evaluatie ook als basis dient voor de 
input van het operationeel plan, dienen hiervoor scenario’s te worden ontwikkeld. 

4. Verondersteld mag worden, dat 365 dagen school ook van invloed is op de BSO en HEDO. 
Ook hier wordt de business case als uitgangspunt en getoetst op haar robuustheid. 

5. Onderdeel van de economische evaluatie is ook, dat 365 dagen school wordt afgezet 
tegen de huidige situatie voor alle varianten.  Op deze wijze wordt ook inzicht verkregen 
in de regelmogelijkheden van het nieuwe model. 

 
Input voor economische evaluatie: 
1. De GGL voor alle varianten is gelijk aan de huidige GGL. Ook voor een meerjarenprojectie 

wordt d GGL gelijk gehouden. 
2. De bekostiging is gebaseerd op de laatst bekende tarieven en de huidige GGL van IKC Van 

Kampen. 



3. De salariskosten per FTE zijn gebaseerd op het huidige gemiddelde van de salariskosten 
van de leerkrachten op de IKC Van Kampen. Hetzelfde uitgangspunt is genomen voor het 
overige personeel. 

 
 

III. SCENARIO’S 
 

In de business case van de IKC Van Kampen, zijn geen gegevens opgenomen m.b.t. de 

aanvullende activiteiten, anders dan: 

1. Opgave huidige eigen bijdrage ouders; 

2. FTE voor het begeleiden van de activiteiten. 

Uitgangspunt is, dat de kernactiviteiten op zich zelf staand economisch rendabel zijn. Dit 

houdt in, dat de organisatiekosten die niet bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen 

ingevolge de WOP, zich zelf moet terugverdienen via de opbrengsten van de te ontwikkelen 

activiteiten. Naast een kostendekkende vergoeding voor de aanvullende activiteiten, dienen 

ook deze kosten te worden gedekt uit de ouderlijke bijdragen. 

De aanvullende activiteiten zijn er op gericht, dat kinderen binnen de openingstijden van de 

IKC aan alle activiteiten kunnen deelnemen die in het belang zijn van hun ontwikkeling en 

welzijn. 

Inventarisatie aanvullende activiteiten: 
1. Kunst en cultuur: 

1.1 Muzikale vorming; 
1.2 Beeldende kust; 
1.3 Algemene culturele vorming. 

2. Sport: 
2.1 Sport op IKC / in nabijheid van IKC; 
2.2 Deelname sport bij verenigingen (niet vanzelfsprekend dicht bij IKC); 

3. Overige aanvullende activiteiten: 
3.1 Keuzevakken aanvullend; 
3.2 Overige ontspanningsactiviteiten; 

4. Activiteiten op basis van doorverwijzing: 
4.1 O.a. logopedie, fysiotherapie. 

 
 
  

De volgende scenario’s worden uitgewerkt: 
3. Basis scenario 

3.1 Het uitgangspunt is, dat 400 leerlingen primair onderwijs volgen. Aangenomen is, dat 
deze leerlingen evenredig zijn verdeeld over de leeftijdscategorieën. 

3.2 Bezetting HEDO en BSO is gebaseerd  op de bezettingsgegevens tot en met juni 2017. 
Deze gegevens komen vrijwel overeen met de begroting. 

3.3 Voor de aanvullende activiteiten zijn geen gegevens opgenomen in de business case. 
Onderstaand worden deze nader uitgewerkt. 

4. Variant 1 +20% 
4.1 In deze variant is veronderstelt, dat het aantal leerlingen met 20% toeneemt, waarbij 

de kinderen evenredig zijn verdeeld over de leeftijdscategorieën. 



4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


